
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia 29 kwietnia 2009r. do dnia 09 czerwca 2009r.
i tak:
- odby em kolejne spotkania w celu pozyskania sojuszników dla naszego projektu

„Budowa hali sportowej”,
- w dniu 5.06.2009 r. decyzj  Województwa Lubuskiego przyznano nam

dofinansowanie w wysoko ci 3 833 676,03 PLN na realizacj  naszego projektu:
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”.
Kwota dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Uzyskali my
równie  dofinansowanie na realizacj  nast pnego zadania, na modernizacj
Przedszkola Miejskiego w I owej w kwocie 140 tys. z otych,

- wydano 19 decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydano 21 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa,

- uzgodniono 2 projekty przy czy gazowych (na ul. Blacharskiej, i ul. M skiej),
- zaopiniowano pozytywnie wykonywanie przewozów regularnych osób na linii

komunikacyjnej ary, ul. U ska – Jankowa aga ska – ary, ul. U ska,
- uzupe niane s  na bie co ubytki na gminnych drogach gruntowych,
- wykoszone zosta y pobocza przy drogach gminnych na terenie I owej, koszone s

obecnie poza miastem,
- wydano:  5 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za

wycink , 2 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew z naliczeniem op aty za
wycink  z odroczonym terminem p atno ci,

- wydano 2 decyzje o rodowiskowych uwarunkowa  dla przedsi wzi cia
polegaj cego na:

„Budowie stacji paliw p ynnych wraz z pawilonem handlowym, barem
i zapleczem socjalnym” na dzia kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
555 i 556 obr b Czy ówek, gmina I owa;

„Budowie sieci wodoci gowej we wsi aganiec wraz z przy czeniem do
istniej cej sieci wodoci gowej we wsi Wilkowisko” na dzia kach o numerach
ewidencyjnych  27, 28, 30/1, 68 obr b Wilkowisko i 2/2, 7/1, 35, 82, 83, 84, 85,
88, 89/1, 90/1 90/2, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 94/3, 94/4, 101/1, 104, 105/3, 105/4,
106, 107/1, 108/1, 108/2, 108/3, 110, 111, 112, 113, 243, 246, 247, 268, 269,
271, 272, 285  obr b aganiec, gmina I owa,

- wyst piono do Starosty Powiatu aga skiego i otrzymano decyzj  zezwalaj  na
wycink   drzewa przy ul. Ogrodowej (teren przeznaczony pod budow  drogi),

- wyst piono do Starosty Powiatu aga skiego o wydanie decyzj  zezwalaj  na
wycink  2 drzew przy boisku na ul. Sportowej,

- odmówi em sprzeda y dzia ki nr 810 w I owej przy ul. Kolejowej stanowi cej
gminn  drog  zaliczon  do kategorii dróg gminnych,



- wyznaczy em na wniosek do sprzeda y dzia  nr 423/8 w I owej przy ul.
Poniatowskiego z przeznaczeniem pod budow  gara u,

- w dniu 11 maja podj em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do sprzeda y 3
dzia ek po onych w strefie inwestycyjnej oraz w sprawie przekazania na rzecz
Gminy Wymiarki dzia ki zabudowanej hydroforni  w Borowem,

- w dniu 12 maja podpisa em protokó  uzgodnie  dot. sprzeda y gruntu pod
wybudowanym ze rodków w asnych wnioskodawcy gara u przy ul. Ogrodowej
w I owej na dzia ce nr 517/2,

- w dniu 15 maja Komisja Przetargowa przeprowadzi a ze skutkiem pozytywnym
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda  lokalu u ytkowego w I owej przy ul.
Pu askiego 18,

- w dniu 20 maja wyda em decyzj  w sprawie przekszta cenia prawa u ytkowania
wieczystego w prawo w asno ci dzia ki nr 423/14 w I owej przy ul.
Poniatowskiego ,

- w dniu 26 maja podj em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do sprzeda y 6
dzia ek przy ul. aków w I owej oraz w sprawie sprzeda y dzia ki nr 649/3 w
Koninie aga skim,

- w dniu 5 czerwca  Komisja Przetargowa przeprowadzi a z skutkiem negatywnym
I przetargi ustne nieograniczone na sprzeda  czterech dzia ek przy ul. Piaskowej
(obecnie ul. Ró ana) oraz dawnej kot owni osiedlowej na osiedlu Czy ówek,

- w dniu 5 czerwca podpisa em protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz
najemców lokali mieszkalnych przy ul. Hutniczej 1/ 12 i 1/27 , ul. Kolejowej 9/7 i
Mickiewicza 21/6.

23 kwietnia br. wyst pi em do Kuratora O wiaty w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem
o dofinansowanie zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych nauk  w
klasach I – III szko y podstawowej i nauk  w klasie I gimnazjum,

- 19 maja br. wyst pi em  do Kuratora O wiaty w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o
dotacj  na zakup dodatkowych kamer do monitoringu wizyjnego w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w I owej oraz o zakup nowego zestawu do
monitoringu wizyjnego budowanej hali sportowej,

- 26 i 27 maja br.  analizowa em i zatwierdzi em arkusze organizacyjne szkó  i
przedszkola na rok szkolny 2009/2010,

- zosta y wydane 23 za wiadczenia dotycz ce ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 6 decyzji o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci

gospodarczej,
- wydano 5 zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych m.in. w kawiarni

„Tawerna” i w restauracji „Hayduk”,
- spotka em si  z Dyrektorem Oddzia u Terenowego Agencji Nieruchomo ci

Rolnych  w Zielonej Górze w sprawie terenu wokó  osiedla mieszkaniowego
Czy ówek,

- spotka em si  z rodzicami dzieci nie przyj tych do przedszkola i zaproponowa em
utworzenie dodatkowego oddzia u przedszkolnego w budynku przedszkola w



godz. od 1300 do 1800. Powstanie tego oddzia u b dzie uzale nione od ilo ci
ch tnych, minimalna ilo  to 15 dzieci.
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